
پروفسور سميعی 
بزرگ ترين جراح مغز دنياست

عرفان کسرایی| نوشتن درباره ی کارنامه و مرتبه ی علمی دکتر »مجید 
سمیعی«، جراح مغز و اعصاب، کار ساده ای نیس��ت. ممکن است عده ای 
هر نقدی درباره ی او را توهین تلقی کنند و حتی از مطالعه ی هر متنی که 
محتوای آن ستایش و تمجید نباشد، ناراحت و دلخور شوند. در سال های 
اخیر این بت س��ازی ها ب��ه خصوص از زمان درگذش��ت دکت��ر »محمود 
حسابی« شتاب بیشتری گرفت و داس��تان ها و حکایت های اغراق آمیز تا 
جایی پیش رفت که به سختی می شد خالف موج شنا کرد و سخن دیگری 
گفت. پروفسور مجید سمیعی نیز در افکار عمومی ایرانیان چنان به عرش 
رفت که خدمات و آثار واقعی او در س��ایه ی این تمجیدها پنهان شد. این 
قهرمان سازی ها که بیشتر اوقات با چاشنی غرور ملی و افتخار میهنی شکل 
می گرفت تا جایی پیش رفت که س��وژه ی طنز و دستمایه ی شوخی شد. 
تعداد اعضای کانال های تلگرامی درباره ی فواید عرق بیدمشک و بادرنجبویه 
و کاسنی و شاتره و خارشتر با سوءاستفاده از اسم پروفسور مجید سمیعی به 

صدهاهزار نفر رسید و جمالت قصار غالبا بی معنا به او نسبت داده شد؛ 
جمالتی در باب رمز موفقیت و حتی درباره ی ساعت خواب یا تاریخ و 
فرهنگ و تمدن. در کنار همه ی این ها، یک شایعه ی دیگر با چنان 
سرعتی پخش شد که کمتر کسی بود که چیزی از آن نشنیده باشد؛ 

»پروفسور سمیعی بزرگ ترین جراح مغز دنیاست.«
البته این جمله آماتوری و ساده انگارانه است. در دنیای علم بعید 
است کسی از کلماتی مثل بزرگ ترین دانشمند یا بهترین جراح 

استفاده کند. جراحان و پزشکان ماهر و زبردست 
ایرانی در جهان کم نیس��تند؛ پزشکانی 

معتبر و حاذق در حیطه های مختلف 
پزشکی که حتی از دکتر مجید سمیعی 
هم باسابقه تر و موفق تر بوده اند، اما در 

افکار عمومی گمنام مانده اند. در هر 
حال دکتر مجید سمیعی پزشک 

و جراح معتبری است. مقاالت 
با ارجاعات فراوان و سابقه ی 
کاری او نشان می دهد که در 
تمام سال های فعالیت خود 
از س��وی همکاران خود به 

عنوان یک جراح موفق شناخته می شده است. اما اطالق عنوان »بزرگ ترین 
جراح مغز دنیا« به او، بیشتر برای جلب مخاطب کانال های تلگرامی یا تیتر 
نشریات زرد روی پیشخوان دکه های روزنامه فروشی مناسب است. دریافت 
جایزه و عن��وان »عصب طالی��ی« )Golden Neuron Award( در 
فاصله ی سال های 2007 تا  2016 )1389 تا 1395( نشانه ی بزرگ ترین 
جراح مغز دنیا بودن، نبوده و نیس��ت. در واق��ع »آکادمی جهانی جراحی 
اعصاب« )World Academy of Neurological Surgery( که 
از سال 2005 )1384( میالدی شکل گرفته، در بین انجمن ها و کنگره های 
مطرح و بزرگ جراحی مغز و اعصاب جهان چندان مشهور و شناخته شده 
نیس��ت. کافی اس��ت به خاطر بیاوریم که »انجمن جهانی جراحی مغز و 
اعص��اب« )WFNS( از س��ال 1955 )1334( یعنی بیش از 60 س��ال 
پیش پایه ریزی ش��ده و بیش از 30هزار نفر از 119 کش��ور جهان در آن 
عضویت دارند. از یاد نبریم که »انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا« 
)AANS( از سال 1931 )1310( با بیش از 80 سال سابقه 
هم وج��ود دارد و در هیچ یک از ای��ن انجمن های بزرگ و 
معتبر، پروفسور مجید سمیعی به عنوان بزرگ ترین جراح 
مغز جهان شناخته نشده است. برخی از جوایز اهداشده به 
 »Bundesverdienstkreuz« پروفسور سمیعی مانند
در آلمان، اگرچه افتخار بزرگی اس��ت، ام��ا ارزش علمی 
خاصی ندارد و تا به حال به بیش از 255هزار نفر اعطا شده 
اس��ت. تقدیر از بزرگان و فرهیختگان پسندیده است و نیکو، 
اما از یاد نبریم که تمجیده��ای کاریکاتوری و تعصب 
و بت سازی از ش��خصیت های برجسته، کامال 
برعکس به ش��خصیت آن ها آس��یب می زند. 
پروفسور س��میعی بی تردید پزشک موفق 
و باس��ابقه و ج��راح مطرحی اس��ت، اما 
این تصور که او ب��ر قله ی جامعه ی 
جراحان مغ��ز و اعصاب جهان 
ایس��تاده یا اعط��ای القابی 
مانند بزرگ ترین جراح مغزو 
اعصاب جه��ان، ابدا صحیح 

نیست. 
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این هم از آن افس�انه هایی اس�ت که از کودکی 
برایم�ان گفته اند. البته جناب س�عدی، ش�اعر 
بزرگی برای همه ی بش�ریت اس�ت و خیلی ها او 
را در دنی�ا می شناس�ند، اما ای�ن ماجرا حقیقت 
ندارد؛ یعنی شعر سعدی بر س�ردر سازمان ملل 
نقش نبس�ته. اما ش�عر او از چندین سال پیش، 
یکی از دیوارهای داخلی س�ازمان ملل را مزین 
کرده. م�ا به دنبال روش�ی برای اثب�ات این ادعا 
بودیم که بهترین دلیل را عک�س یادگاری دکتر 
»ظریف«، وزیر امور خارجه ی کشورمان، در کنار 
فرش�ی یافتیم که او زمان نمایندگی کشورمان 

در سازمان ملل، به این س�ازمان اهدا کرده بود. 
روی این فرش، مصرعی از ش�عر معروف سعدی 
)»بنی آدم اعضای یک پیکرند«( بافته شده. دکتر 
ظریف هم زیر عکس نوشته: »افتخار می کنم که 
از این طریق، آنچه را سال ها در کتاب ها خوانده 
بودیم و هیچ جای سازمان ملل متحد، اثری از آن 
ندیده بودیم، باالخره به س�ازمان ملل آوردیم.« 
طبیعتا جناب دکتر ظریف که 17 سال نماینده ی 
کشورمان در س�ازمان ملل بوده است، تمام در و 
دیوار آن جا را بهتر از شایعه سازان گشته و اثری 

از این شعر ندیده.

شعر سعدی بر سردر18
سازمان ملل متحد نقش بسته است
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   دكتر ظريف در كنار فرش اهدايي به سازمان ملل 

پتروس فداکار شخصيتي 
واقعي بوده است
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»مری َمیپ��س داج«  نویس��نده ی 
آمریکایی، اولین بار در کتابی به نام 
»هان��س برینِکر« )یا ن��ام دیگرش، 
»اسکیت های نقره ای«( قصه ای را که 
خیلی از ما در کالس چهارم دبستان 
شنیده ایم، تعریف کرد. داستانی که در 
آن پسرکی هلندی -که ما در ایران، او 
را به نام »پتروس« می شناسیم- طی 
ماجرایی با س��وراخی در سد مواجه 
می ش��ود و فداکاران��ه انگش��تش را 
ساعت ها در این سوراخ قرار می دهد 
تا از فرو ریختن سد جلوگیری کند. 
روایت این ماجرا، تا سال ها در ذهن 
بس��یاری از ما یک داس��تان واقعی 
می نم��ود، اما این داس��تان حقیقت 
ندارد. درواقع پتروس صرفا س��اخته 
و پرداخته ی ذهن مری میپس داج 
بود؛ کسی که حتی هلند را از نزدیک 
ندیده. در داستان نام اصلی پتروس، 
همین »هانس برینکر« بود که دقیقا 
مشخص نیست چه کسی او را با عنوان 
پتروس، وارد کتاب های درس��ی ما 
کرده. چیزی که باعث شد خیلی ها 
در سراس��ر جهان این داستان را باور 
کنند، این بود ک��ه اصل کتاب هنوز 
به هلن��دی ترجمه نش��ده بود. پس 
از ترجمه ی کتاب در س��ال 1950 
میالدی/ 1329 شمس��ی ب��ه زبان 
هلندی، تازه مش��خص شد که اصال 

چنین سدی در هلند وجود ندارد. 
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